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نهاية
اختبار
في
ّاخلة
د
ال
قوائم المواضيع
ّ
ي
الص ّ
ّف :الثّاني االبتدائ ّ

المادّة :اللّغة العربيّة
المجال

القراءة

المواضيع

صفحات كتاب ال ّطالب

عيناك أمانة

048 -001

أجمل نخلة

018-011

ضمائر المخاطبة

082 -081

ضمائر الغائب

011-014

الفعل الماضي

الكلمة والجملة

ا

الفعل المضارع
فعل األمر

011-081

 الت ّاء المربوطة والت ّاء المفتوحةاإلمالء

 أن يعطي ال ّصحيح لصفات شائعة االستخدام.
طالب المضاد ال ّ
 أن يستنتج ال ّطالب بعض المعلومات الواردة في النّص.
 أن ينفذ ال ّطالب بعض الت ّعليمات والت ّوجيهات البسيطة.
 أن يعيد ال ّطالب سرد أحداث القصة وفق ترتيب أحداثها.
 أن يستنتج ال ّشخصيات األساسية في القصة ،مستشهدًا بكلمات أو
طالب صفات بعض ال ّ
عبارات من القصة.
 أن يحلل ال ّطالب كلمات محددة إلى مقاطعها الصّوتية.
 أن يوظف ال ّطالب ضمائر المخاطب في جميل مفيدة.
 أن يوظف ال ّطالب ضمائر الغائب في جميل مفيدة.
 أن يستخدم ال ّطالب الفعل الماضي مع المفرد للدّاللة على حدث تم.
 أن يستخدم ال ّطالب الفعل المضارع مع المفرد للدّاللة على حدث في الحاضر.
 أن يستخدم ال ّطالب فعل األمر مع المفرد والجمع للداللة على الطلب.

21-21
018-010

حركةً
 أن يكتب ال ّطالب كلمات مألوفة تنتهي بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة ُم ّ
سكون كتابة سليمة.
وموقوفًا عليها بال ّ
 أن يكتب ال ّطالب الحرف المشدّد في كلمات على نحو صحيح.

44-41
018-010

 الشّدةالخ ّط :خ ّط النّسخ

ي
التّعبير الكتاب ّ

 أن يترك ال ّطالب مسافات مناسبة بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة ،وبين
الكلمات المختلفة عند الكتابة.
 أن يكتب ال ّطالب على سطر مستو بخط مقروء.
 أن يكتب ال ّطالب بخط نسخ مقروء كتابة جيدة.
 أن يستخدم ال ّطالب الّنقطة في نهاية الجمل.
 أن يعبّر ال ّطالب كتابة عن موضوع أو صور محدّدة بجمل أو فقرة مترابطة.
ّ
ً
ً
 -أن يكتب الطالب جمال بسيطة باالعتماد على نفسه ،مستعينا بالصّور.

014 -011
011

الخ ّط
ترتيب أحداث قصّة

نتاجات التّعلّم

011-011
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األول – ديسمبر 8102
الفصل
نهاية
اختبار
في
ّاخلة
د
ال
قوائم المواضيع
ّ
ي
الص ّ
ّف :الثّاني االبتدائ ّ

المادّة :التّربية اإلسالميّة
المجال

المواضيع

القرآن الكريم وعلومه

سورة القارعة

الحديث الشّريف

فضل الهدية

صفحات كتاب ال ّ
طالب

نتاجات الت ّعلّم

11 -28

 أن يلتزم ال ّطالب بآداب تالوة القرآن الكريم ،مثل" :تجنّب الضحك -والكالم "...أثناء التالوة.
 أن يستنتج ال ّطالب معاني المفردات ال ُمعينة له على حفظ اآليات.
ي.
 أن يُس ِّ ّمع ال ّطالب ال ّ
سور المقررة تسمي ًعا صحي ًحا خال ًيا من اللحن الجل ّ

11- 10

العقيدة اإلسالميّة

أسماء هللا الحسنى

011 - 12

الفقه اإلسالمي وأصوله

الصلوات المفروضة

001 -011

اآلداب واألخالق
اإلسالميّة

فضل الصّدق وأهميته

011 -081







يتعرف ال ّطالب على رواي الحديث.
أن ّ
ّ
يتعرف الطالب فضل الهديّة من خالل الحديث الشريف.
أن ّ
أن يكتب ال ّطالب من ذاكرته حديث (فضل الهديّة).
أن يبين الطالب أثر الت ّهادي بين المسلمين.
يتعرف ال ّطالب بعض أسماء هللاّ ،
عز وج ّل ،وصفاته.
أن ّ






صلوات المفروضة.
أن يعدّد ال ّطالب ال ّ
أن يوضّح ال ّطالب كيفيّة أداء الصّلوات المفروضة بطريقتها الصّحيحة.
يتعرف ال ّطالب على فضل الصدق وأهميته.
أن ّ
أن يقارن ال ّطالب بين الصّادق والكاذب من حيث جزاء ك ّل منهم.
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د
ال
قوائم المواضيع
ّ

المادّة :التاريخ القطري والمواطنة
رقم الوحدة

عنوان الوحدة

الوحدة األولى

(مجتمع قطر في
الماضي)

ي
الص ّ
ّف :الثاني االبتدائ ّ
المواضيع

صفحات كتاب ّ
الطالب

نتاجات التّعلم






أن يميّز ّ
الطالب بين المسكن قديمًا وحديثًا في قطر.
ّ
أن يصف الطالب شكل المسكن قدي ًما.
أن يستنتج ّ
الطالب المواد التي تصنع منها بيوت ال ّ
شعر.
ّ
أن يستخلص الطالب المواد التي كانت تستخدم في بناء المسكن قديمًا.
أن يرسم ّ
الطالب شكل المسكن قديمًا.

الدرس الثاني :الحرف القديمة

01-04












أن يعدّد الطالب بعض الحرف التي كان يزاولها أهل قطر في الماضي.
أن يبدي رأيه في أهمية حرفة الصيد.
أن يعلل قلة المهن في ّ
الزمن الماضي.
أن يذكر ّ
الطالب اسم صانع السفن قدي ًما.
أن يذكر ّ
سفن القديمة في قطر.
الطالب األسماء التي أطلقت على ال ّ
أن يقارن ّ
الطالب بين السفن قديمًا وحديثا من حيث ال ّ
شكل.
الطالب بين الحرف قديمًا وحديثاً.
أن يميز ّ
أن يعدّد ّ
الطالب بعض أنواع األسماك في قطر.
أن يفسر ّ
سدو.
الطالب مفهوم حرفة ال ّ
ّ
ّ
أن يضرب الطالب أمثلة على الصناعات الذهبية القديمة في قطر.

الدرس الثالث :العادات والتقاليد في دولة
قطر

84 -80







أن يعدّد ّ
الطالب بعض العادات والت ّقاليد القطر ّية.
أن يوضح ّ
الطالب العادات والت ّقاليد الخاصة بشهر رمضان.
أن يقترح بعض الوسائل إلكرام الضيف.
يشرح كيفية إكرام الضيف في المجالس.
أن يميز بين األزياء النسائيّة القطريّة واألزياء الرّ جالية.

الدرس األول :المسكن قدي ًما

08 -01

ال توجد أحداث تاريخيّة مطلوب حفظ تواريخها.
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